
ПРОТОКОЛ №4 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру  

у Львівській області 

 

06.10.2017р.        м. Львів, пр. Чорновола,4 

16.00 год. 

 

 

Присутні:  

 

Коваль П.І., громадська організація «Західноукраїнський регіональний 

навчальний центр», 

Правосудов В.В., громадська організація «Всеукраїнське об’єднання учасників 

бойових дій та волонтерів АТО», 

Дегтяренко О.О., громадська організація «Громадський актив Львова», 

Цимбала М.І., громадська організація «Слава нації», 

Козьмук Б.П., громадська організація «Українська спілка інвалідів Афганістану, 

локальних війн, збройних сил та загального захворювання» 

Середюк В.Б., громадська організація «Державницька ініціатива Яроша», 

Лобай О.І., громадська організація «Жіноча сотня Львівщини», 

 

Мандрук Я.О., громадська організація «Інститут розвитку демократії в 

Україні», 

 

 

Нашиванко О.В., завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

 

Петришин А.Г., начальник Управління землеустрою та охорони земель ГУ 

Держгеокадастру у Львівській області. 

Качмарик Я.Д., депутат Львівської обласної ради, 

Представники Солонківської сільради Пустомитівського району Львівської 

області, 

 

Представники засобів масової інформації, учасники АТО. 

 

 

Перелік питань які пропонується розглянути на засіданні громадської 

ради: 

 

1. Звіт про роботу ГУ Держгеокадастру за 2017 рік, зокрема щодо 

забезпечення учасників АТО земельними ділянками. 

2. Обрання складу комітету з проведення виїзних засідань громадської ради. 

3. Розгляд звернень. 

4. Різне. 

 



По питанню 1 порядку деного:  

слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував заслухати звіт про роботу ГУ 

Держгеокадастру за 2017 рік, зокрема щодо забезпечення учасників АТО 

земельними ділянками. Запропонував заслухати Петришина А.Г. з інформацією 

про цю ділянку роботи ГУ Держгеокадастру у 2017 році. 

Виступаючий ознайомив присутніх із статистикою забезпечення учасників 

АТО земельними ділянками, проведеною роботою з резервування масивів 

земель для них, відповів на питання учасників засідання. Зокрема щодо різниці 

площ ділянок що надаються. Петришин А.Г. відзначив що враховуються 

звернення громадян, позиція місцевих рад. Також він наголосив присутнім про 

те що більше тисячі учасників АТО отримали дозвіл на вигнотовлення 

техдокументації, але не дооформили своє право на надані ділянки, зокрема 

через необхідність оплати коштів за виготовлення технічної документації. 

Після обговорення Мандрук Я.О. запропонував взяти інформацію до уваги та 

вцілому схвалити роботу ГУ Держгеокадастру,  

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О.: «за» - 7, «проти» - 0, 

«утрималось» – 0, одноголосно.  

 

Додатково слухали Качмарика Я. який висловив занепокоєння наданням 20 

га земель на території Солонківської сільради Пустомитівського району 20 

учасникам АТО по 1 га.  

 

По питанню 2 порядку деного:  

Присутні розпочали обговорення питання 2, щодо організації роботи 

виїздних засідань громадської ради. Мандрук Я.О. запронував обрати склад 

виїзного комітету. За відсотності пропозицій присутніх, голова громадської 

ради запропонував обрати кандидатури Дегтяренко, Правосудова, Цимбали, 

Мандрука до складу виїздного комітету за їх згодою, а найближчі виїзди 

запланувати до кінця року, не рідше 1-го разу на місяць, у Пустомитівський, 

Яворівський, Жовківський райони Львівщини. 

Голосували за цю пропозицію: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно. 

Після обговорення організації роботи виїзного комітету виробили рішення 

проводити виїзні засідання одночасно з прийомом громадян керівництвом ГУ 

Держгеокадастру у Львівській області в районах, містах Львівщини, просити 

головне управління надати організаційну та інформаційну підтримку для 

роботи комісії, зокрема надавати приміщення та розміщувати інформацію про 

приїзд комісії на інформаційних стендах у приміщеннях територіальних 

відділів ГУ, яке голова громадської ради поставив на голосування. Також 

вимагати у ГУ надання графіку проведення особистого виїзного прийому 

громадян керівництвом ГУ. 

 

По питанню 3-му порядку деного:  

слухали:  

Мандрука Я.О., який повідомив присутнім, що у громади с. Солонка 

Пустомитівського району виникли питання щодо передачі 20 га біля села у 



власність учасникам АТО, за його інформацією щодо цих земель головним 

управлінням надано дозвіл цим людям на розробку техдокументації для 

подальшого надання у власність земельних ділянок. Також проінформував 

присутніх про те що на 4-ий квартал головним управлінням зарезервовано 

орієнтовно 80 га, запропонував сформувати новий механізм передачі ділянок з 

обмеженням у 0,1га, але щоби забезпечити якнайбільшу кількість учасників 

АТО, їх сімей земельними ділянками.  

Обговорення. 

Дегтяренко запропонував звернутись до правоохоронних органів, військової 

прокуратури з проханням провести перевірку по цих ділянках, чи відповідають 

підписи, чи знають учасники АТО, що вони стануть власниками.  

Мандрук запропонував написати звернення до Держгеокадастру щодо 

призупинення передачі у власність цих ділянок, поділити цей масив на ділянки 

по 10 сотих, в першу чергу для сімей загиблих учасників АТО, поранених, 

провести перевірку використання цих земель, чи це землі пайового фонду. Для 

чого звернутись до Управління інспекції за використанням земель головного 

управління. Звернутись до правоохоронних органів щодо перевірки видачі 

дозволів, до Солонківської сільради за інформацією чому, коли, хто погодив 

передачу цих земель, чи претендували на ці землі місцеві громадяни, чому 

рішення підписав секретар ради?! Запропонував доручити йому підготувати 

пакет необхідних звернень. 

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О.: «за» - 7, «проти» - 0, 

«утрималось» – 0, одноголосно.  

 

Під час обговорення депутат Львівської облради, Качмарик, запропонував 

звернутися до Львівської облради з пропозицією допомогти учасникам АТО, 

які не можуть самостійно оплатити виготовлення технічної документації на 

земельні ділянки, відповідно просити облраду передбачити кошти на наступний 

бюджетний рік, узагальнити потребу по області. Учасники засідання 

підтримали цю пропозицію. 

Голосували за пропозицію Качмарика: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» – 

0, одноголосно.  

 

По питанню 4-му порядку деного:  

У «Різному» учасники обговорили проблемні ситуації з законністю 

використання земель у м. Львові, факти самозахоплення земельних ділянок, 

проблеми самовільного встановлення та використання закладами літніх 

майданчиків, будівництва багатоповерхових будинків без врахування інтересів 

учасників АТО. Мандрук запропонував доручити Дегтяренко на підставі 

озвучених фактів сформувати запит до Іспекції за використаннм земель щодо 

проведення перевірки цих об’єктів. 

Правосудов звернув увагу присутніх на не вирішені питання, які 

досліджувались громадської радою у 2014 році щодо діяльності Мигаля та 

надання 760 ділянок учасникам АТО ще до початку бойових дій на Сході 

країни, запропонував повернутись до розгляду цих питань. 

Обговорення. 

 



слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував присутнім закрити роботу засідання з 

обов’язковим оголошенням дати наступного засідання на сайті ГУ 

Держгеокадастру у Львівській області, особистим інформуванням учасників. 

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. закрити засідання громадської 

ради: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» – 0, одноголосно.  

 

 

 

Голова Громадської ради      Мандрук Я.О. 

 

Секретар Громадської ради      Нашиванко О.В. 


